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Flexfinansieringens 
egenskaper

Med Flexfinansiering kan din kund 
finansiera också större inköp med 
detsamma och återbetala lånet i 
månadsrater som passar hen bäst. 
Flexfinansiering kräver varken 
handpenning, säkerheter eller 
borgensmän.

Ingen årsavgift
Flexfinansiering har ingen årsavgift. 

Kontoavgift
Om kunden har skuldsaldo, debiteras en 
månatlig kontoavgift på 3–12,50 euro 
i samband med faktureringen.

Kontoavgiften fastställs utifrån kundens 
kreditlimit. Kontoavgiften per dag är 
0,01 % av det beviljade kreditbeloppet. 
Kontoavgiften debiteras månatligen 
i efterskott utgående från antalet 
kalenderdagar.

Vid marknadsföring och diskussioner med 
kunden används alltid en kontoavgift som 
beräknats enligt 30 dagar. Se exempel i 
tabellen invid. 

Kreditlimit 

1 000 €
1 500 €
2 000 €
2 500 €
3 000 €
3 500 €
4 000 €
4 500 € eller mer

Kontoavgift
Beräknat enligt 
30 dagar 

 3,0 €
 4,5 €
 6,0 €
 7,5 €
 9,0 €
10,5 €
12,0 €
12,5 €

Ränta på krediten och kostnader
Räntan på Flexfinansiering är 3 månaders 
euriborränta utökad med 4,7–12,0 
procentenheter (variationsintervall). 
Den effektiva räntan för Flexfinansiering 
(07/2019) på en kredit på 5 000 euro är 
13,8 %. 

Vid beräkningen har beaktats 3 månaders 
euriborränta  +8,00 procentenheter och en 
månatlig kontoavgift 12,50 euro.

Flexfinansiering är en fortlöpande, kortlös kredit för 
konsumentkunder som beviljas av Nordea Finance på 
normala villkor för beviljande av kredit. 

Kreditfunktion 
Kunden kan betala sina inköp under 
en längre tid och amortera krediten i 
sådana månadsrater som passar hen. 
Då debiteras kunden räntan från och 
med inköps-/leveransdagen och den 
månatliga kontoavgiften på 3–12,50 euro 
för lånetiden. 

Kreditlimit och höjning av limiten
Kreditlimiten kan vara 1 000–50 000 
euro efter kundens behov. Beroende på 
vilken kanal som använts för ansökan kan 
kreditgivaren meddela den lägsta och den 
högsta kreditlimiten som avviker från de 
ovan nämnda. Kundens behov av att göra 
ytterligare inköp med krediten ska beaktas 
då man funderar på hur stor kreditlimit 
hen ska ansöka om. När kunden betalar 
av på krediten, blir krediten disponibel på 
nytt. 

Nordea Finance kan bevilja en kreditlimit 
som är lägre än den som kunden har 
sökt, om kriterierna för den ansökta 
kreditlimiten inte uppfylls. 

Kunden kan ansöka om höjning av 
kreditlimiten i affärer som förmedlar 
Flexfinansiering. 

Månadsrat och återbetalning
Storleken på kundens månadsrat 
och återbetalningstiden beror på 
den amorteringsprocent kunden valt. 
Amorteringen beräknas utifrån det högsta 
disponerade kreditbeloppet. Den minsta 
möjliga amorteringsprocenten är 1,2 %. 

När kunden har fått fakturan kan hen 
själv bestämma om hen betalar den 
minimimånadsrat som anges på fakturan, 
hela skulden eller något annat belopp.
Med minimimånadsrat avses här det 
minsta beloppet som ska återbetalas och 
som beror på den amorteringsprocent 
kunden har valt för krediten. 
Om kunden så önskar kan hen senare 
bestående höja minimiraten genom att 
ändra amorteringsprocenten när hen 
ringer till Nordea Finance kundtjänst. 

För en bestående ändring av minimiraten 
debiteras en avgift enligt vid var tid 
gällande kreditvillkor. Andra alternativa 
amorteringsprocenter är: 1,7 % 2,5 %, 3,0 %, 
3,5 %, 4,0 %, 5,0 %, 6,5 % och 10,0 %.

Valfri förfallodag
Kunden kan välja förfallodag för fakturan 
då hen ansöker om krediten. Om kunden 
valt den 31 varje månad som förfallodag 
och det vid faktureringstidpunkten 
finns färre dagar i månaden infaller 
förfallodagen faktureringsmånadens sista 
dag. Kunden kan ändra förfallodagen 
genom att ringa Nordea Finance 
kundtjänst.

Amorteringsfria månader
Kunden kan välja två amorteringsfria 
månader per år. Under en amorteringsfri 
månad behöver kunden inte betala 
månadsraten. Kunden kan ta i bruk de 
amorteringsfria månaderna genom att 
ringa Nordea Finance kundtjänst. Räntan 
och kontoavgiften för den amorteringsfria 
månaden debiteras med följande 
månadsrat. Den amorteringsfria månaden 
ska tas i bruk en månad före fakturans 
förfallodag. 

De amorteringsfria månaderna kan inte 
tas ut i följd. Man kan inte heller använda 
amorteringsfria månader för inköp med 
jämna rater. 

Kampanjer om jämna rater och 
framflyttning av förfallodag
Alla avtalade gällande kampanjer om 
framflyttning av förfallodag och om 
jämna rater syns på årsavtalet mellan 
Nordea Finance och företaget samt i 
kampanjmenyn på Extranet-ansökan. Mer 
information om kampanjerna får du av din 
kontaktperson på Nordea Finance. 

Kampanj om framflyttning 
av förfallodag
Återbetalningen av ett inköp som gjorts 
med Flexfinansiering kan flyttas framåt 
med en kampanj om framflyttning av 
förfallodag. Förfallodagen kan flyttas 
2–3 månader framåt och ändringen kan 
vara antingen räntefri eller räntefri och 
kostnadsfri. Vid räntefri framflyttning av 
förfallodagen tas ingen ränta ut av kunden 
för ändringstiden, endast kontoavgiften. 
Om framflyttningen av förfallodagen 
är ränte- och avgiftsfri tas inte heller 
kontoavgift ut av kunden.

Kampanj om jämna rater
Ett inköp med Flexfinansiering kan också 
vara ett inköp med jämna rater. Ett inköp 
med jämna rater kan enligt villkoren för 
en kampanj vara antingen ett räntefritt 
eller ränte- och avgiftsfritt inköp som 
återbetalas i lika stora rater. Månadsraten 
för inköp med jämna rater omfattar endast 
amortering av krediten och den är fast. 
Månadsraten för inköp med jämna rater 
kompletteras med de avgifter som avtalas 
i kampanjen samt eventuella övriga 
avgifter för användningen av krediten 
och för kreditförhållandet. Ett inköp med 
jämna rater kan vara högst 15 000 euro. 

Fakturering av jämna rater
Kunden får månatligen en faktura för sitt 
inköp. Månadsraten för ett inköp med 
jämna rater omfattar en fast amortering 
av krediten. Utöver inköpet med jämna 
rater faktureras den s.k. normala raten (se  
Tilläggsköp under återbetalningstiden för 
inköp med jämna rater) som innehåller 
övriga avgifter och provisioner som hänför 
sig till användningen av krediten och 
skötseln av kreditförhållandet. 

” Flexfinansiering kräver varken
handpenning, säkerheter eller borgensmän
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Exempel på fakturering av en normal rat:
• Beloppet som finansieras är 5 000 €
• Amorteringsprocent för krediten 5 % (23 mån.) 
• 3 månaders euriborräntä (07/2019) + 8 %
• Månadsrat 250 €
• Kontoavgift 12,50 €/mån.
• Kreditens pris 5 673,50 €
• Kreditens kostnader 673,50 €

Räntan och kontoavgiften faktureras i samband med månadsraten. Månadsamorteringen 
omfattar räntan och kontoavgiften. Räntan beräknas utifrån det högsta disponerade 
kreditbeloppet. Om kunden gör ytterligare inköp med krediten ökar månadsraten i 
enlighet med det nya högsta disponerade kreditbeloppet.

Exempel på fakturering av Jämna rater:  
•  Belopp som finansieras 5 000 €
•  Återbetalningstid 24 månader
•  Ingen ränta
•  Månadsrat 208,33 € 
•  Kontoavgift 12,50 €/mån.
•  Det belopp som faktureras kunden är sammanlagt 220,83 € 
 (inkl. amortering och kontoavgift).

• Belopp som finansieras 3 000 €
• Återbetalningstid 10 månader
• Ingen ränta
• Månadsrat 300 €
• Kontoavgift 9 €/mån.
• Det belopp som faktureras kunden är sammanlagt 309 € 
 (inkl. amortering och kontoavgift).

Tilläggsköp under återbetalningstiden för inköp med jämna rater 
Om kunden under återbetalningstiden för inköpet med jämna rater gör ytterligare inköp 
på krediten, utökas månadsraten för inköpet med jämna rater med normal månadsrat 
och eventuella övriga avgifter och provisioner för användningen av kortet och för 
kreditförhållandet. 

Se ett typexempel på fakturan här.

Tilläggsköp
Kunden kan göra tilläggsköp i alla affärer som förmedlar Flexfinansiering inom ramen för 
de disponibla medlen på krediten som tidigare beviljats kunden.

Kredit med solidariskt ansvar
Flexfinansiering kan ansökas med solidariskt ansvar tillsammans med en annan, 18 år 
fylld person/sökande som bor i samma hushåll och på samma adress. Då ansvarar båda 
för krediten fram till att den har återbetalats i sin helhet och avtalet har avslutats (sagts 
upp). Båda solidariska kreditinnehavarna kan självständigt använda kreditkontot inom 
ramen för den beviljade kreditlimiten.

” Flexfinansiering kan ansökas med 
solidariskt ansvar

Marknadsföring av Flexfinansiering

Både försäljaren och Nordea Finance ansvarar för att göra 
reklam för Flexfinansiering.

Vi hjälper dig gärna med att göra 
upp annonser och direktreklam om 
Flexfinansiering. Vi står också till 
tjänst med alla behövliga kalkyler. 
Beakta alltid konsumentskyddslagens 
krav i all marknadsföring av krediten. 
Huvudprincipen är att krediten aldrig 
får användas som huvudsakligt 
marknadsföringsargument då 
konsumtionsvaror marknadsförs. Om 
du är osäker på hur du kan presentera 
Flexfinansiering t.ex. i en tidningsannons 
eller på er webbplats kan du skicka ett 
meddelande till edut@nordea.com. 

Annat att beakta angående 
marknadsföringen av Flexfinansiering
• Du kan göra reklam för att krediten är 
 räntefri endast om den effektiva räntan 
 är 0 %. Om kunden debiteras kontoavgift 
 eller uppläggningsavgift är krediten 
 alltså inte räntefri.
• I broschyrer/annonser på flera sidor 
 måste exemplet om den effektiva 
 räntan meddelas på alla sidor där 
 det finns kalkyler om krediten eller där 
 kreditegenskaper, såsom t.ex. 
 avbetalning, beskrivs. Den effektiva 
 årsräntan ska anges med likvärdig text 
 som den övriga informationen i 
 annonsen.
• Den nominella räntan eller andra 
 enskilda villkor för krediten, såsom 
 räntefri betalningstid i början av 
 kreditförhållandet eller månadsraten, ska 
 inte överbetonas.
• Kredittypen (t.ex. kredit av engångsnatur 
 eller fortlöpande kredit) ska anges 
 tydligt. 
• Att betala på kredit får inte vara en 
 förutsättning för att få rabatt på ett 
 inköp. 
• Krediten får inte marknadsföras på så 
 sätt att marknadsföringen klart försvagar 
 konsumentens förmåga att noggrant 
 överväga om hen vill uppta kredit. 

• Erbjudandet om kredit får inte vara 
 dominerande i en reklam, om krediten 
 marknadsförs i anslutning till varor eller 
 tjänster.
• Den effektiva räntan och andra uppgifter 
 om krediten måste framställas tydligt.
• Kreditgivaren eller kreditförmedlaren får 
 inte använda avgiftsbelagda sms-
 tjänster vid marknadsföringen eller 
 beviljandet av krediten.

Exempelklausul om den effektiva 
räntan för Flexfinansiering 
Räntan på Flexfinansiering är 3 månaders 
euriborränta utökad med 4,7–12,0 
procentenheter (variationsintervall).  
Till exempel om den nominella räntan 
på Flexfinansiering är 3 månaders 
euriborränta (07/2019) + 8 % är den 
effektiva räntan på en utnyttjad kredit 
på 5 000 euro 13,8 % och kreditpriset 5 
360 euro, eller om den nominella räntan 
är 3 månaders euriborränta (07/2019) 
+ 12,0 % är den effektiva räntan på en 
utnyttjad kredit på 5 000 euro 18,4 % och 
kreditpriset 5 472 euro. Vid beräkningen 
har den månatliga kontoavgiften på 12,50 
euro beaktats. Flexfinansiering är en 
fortlöpande kredit som gäller tills vidare. 
Kreditlimiten är 1 000–50 000 euro. 
Krediten beviljas av Nordea Finans Finland 
Ab, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors.   

På nästa sida finns några exempel på hur 
krediten marknadsförs. 
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” Både försäljaren och Nordea Finance ansvarar 
för att göra reklam för Flexfinansiering

Prislappsprogram för 
Flexfinansiering

Med prislappsprogrammet kan du skriva ut prislappar av 
storleken A4 och A5 för att sättas upp i affären.  

I prislappsprogrammet hittar du några 
färdiga modeller t.ex. för hur du gör reklam 
för jämna rater och hur en kalkyl över 
månadsrater kan presenteras.  

På prislapparna som kan skrivas ut i 
prislappsprogrammet beaktas alltid att 
marknadsföringen sker i enlighet med 
konsumentskyddslagen. I prislapps-
programmet finns även en aktuell 
kostnadstabell.

Länken till programmet hittar du i Portalen 
på fliken Työkalut (Verktyg) och på 
http://joustorahoitus.hintalappu.fi. 
Du loggar in i prislappsprogrammet med 
den säljarbeteckning som du får från 
Nordea Finance.

Portalen
Portalen är en nättjänst för våra 
försäljningspartner där du hittar bl.a. 
• Din kontaktperson på Nordea Finance  
 och kontaktuppgifter till Nordea Finance 
• Information om våra produkter, 
 anvisningar för försäljare, vanliga frågor 
 och marknadsföringsmaterial 
• Nätkurser 

Länken till Portalen finns under Kirjaudu 
(logga in) på Nordea Finance webbplats 
nordeafinance.fi. 

Logga in på Portalen
Om din affär inte använder nättjänsten 
Extranet kan du logga in på Portalen 
genom s.k. svag autentisering. Vid 
svag autentisering är användar-ID:t din 
e-postadress och lösenordet ett valfritt 
lösenord. Kontakta Försäljningstjänster 
per e-post för att börja använda svag 
autentisering. 
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Skicka ett meddelande till 
verkkopalvelut@nordea.com där du anger 
ditt namn, företagets namn, företagets 
verksamhetsställe, din e-postadress och 
ditt mobiltelefonnummer. 

Nätkurser om Flexfinansiering
Nätkurserna om Flexfinansiering 
ger dig goda färdigheter att 
presentera Flexfinansiering som ett 
betalningsalternativ när du gör affärer. På 
nätkursen lär du dig också hur du gör en 
snabbkredit via Extranet. Dessutom får 
du tips och säljargument för försäljning av 
finansiering.

Kontakta din egen kontaktperson vid 
Nordea Finance om du är intresserad av 
nätkurserna.

Om du redan skrivit in dig som 
nätstuderande vid Nordea Finance kan du 
logga in på nätkursportalen på adressen 
http://portal.nordea.hs.prewise.com. 

Du kommer till nätkurserna via Nordea 
Finance Portal genom att klicka på Mina 
kurser på förstasidan. Via länken öppnas 
allt nyttigt och aktuellt material för 
självstudier.

Reklam, exempel 1 
Om du i en annons bara meddelar om möjligheten att 
betala med hjälp av finansiering behöver du inte meddela 
den effektiva räntan eller kreditpriset.

Reklam, exempel 2
Om du däremot vill erbjuda en specifik produkt och 
samtidigt också vill nämna 
storleken på månadsraten måste du ange: 
• Kreditens namn 
• Produktens kontantpris
• Produktens pris med kredit 
 (vid var tid gällande kostnader och räntor för hela   
 kredittiden läggs till kontantpriset)
• Antalet månadsrater under kreditens återbetalningstid
• Den effektiva räntan på Flexfinansiering med exempel

Nytt kök x.xxx €  

Flexfinansiering i 36 rater xxx,xx/mån. 

Pris med kredit x.xxx €
Den effektiva räntan på Flexfinansiering 

med exempel.

Nytt kök x.xxx €

Möjlighet till Flexfinansiering. 
Fråga oss!



Flexfinansiering kan beviljas en person 
• som fyllt 18 år 
• som inte har betalningsstörningar och 
 har skött sina penningärenden 
 klanderfritt
• vars bruttomånadsinkomster är 
 tillräckliga i proportion till den kredit som 
 hen ansöker om
• som har fast anställning eller som 
 har gått i pension. Vi strävar också 
 efter att finansiera goda kunder 
 som är visstidsanställda (t.ex. jobb av 
 projektnatur)
• som har fyllt i kreditansökan korrekt och 
 hederligt
• som är officiellt bosatt i Finland och har 
 ett finskt personbeteckning 
• som identifierats och vars identitet 
 verifierats.

Om kunden inte har ett finskt 
personbeteckning hänvisas hen till 
Nordeas kontor.

Den som ansöker om kredit (t.ex. stude-
rande eller pensionär) kan förbättra sina 
möjligheter att få kredit genom att ansöka 
om krediten tillsammans med en person 
i samma hushåll som uppfyller ovan 
nämnda kriterier. Kreditbeslutet baserar 
sig ändå alltid på den bedömning Nordea 
Finance gjort av kundens kreditförmåga i 
sin helhet.

Kreditansökan
Kunden kan ansöka om Flexfinansiering 
i din affär. Du ansöker om kreditbeslut 
antingen via Nordea Finance Extranet 
eller genom att ringa Nordea Finance 
Kreditbeslut avdelning. 

Efter att kunden har fått ett godkänt 
kreditbeslut kan hen omedelbart göra 
sitt första inköp med det nummer 
på täckningsreserveringen som ges i 

” När du fått ett positivt kreditbeslut kan du göra 
den slutliga affären

Vem kan beviljas Flexfinansiering –
Kreditansökan

Snabbkreditbeslutet är i kraft i sex (6) 
månader. Om tiden mellan dagen för 
beviljande av kredit och leveransdagen blir 
längre än sex (6) månader, måste du före 
leveransen kontrollera med Kreditbeslut 
avdelningen att kreditbeslutet är i kraft.

Banksekretess och dataskydd
Som handläggare av kreditansökan agerar 
du på uppdrag av Nordea Finans Finland 
Ab enligt vårt samarbetsavtal. Då ska du 
iaktta bland annat kreditinstitutslagen 
och personuppgiftslagen och EU:s 
allmänna dataskyddsförordning, 
Förordning (EU) 2016/679. Enligt de 
nämnda lagarna är du skyldig att 
hemlighålla alla personuppgifter om 
kunden, såsom kundens namn, adress, 
personbeteckning, uppgifter om kundens 
ekonomiska ställning och livssituation eller 
affärsverksamhet. Säljföretaget ska sörja 
för att förstöra de avtalsexemplar som det 
har genom att iaktta banksekretess och 
dataskydd.

Den allmänna 
dataskyddsförordningen (General Data 
Protection Regulation, GDPR)
Syftet med EU:s allmänna 
dataskyddsförordning är att förbättra de 
individuella rättigheterna då kundens 
personuppgifter förvaltas och behandlas. 
Dataskyddsförordningen omfattar all 
behandling av personuppgifter hos 
företag, organisationer och myndigheter. 

Behandling av kundens 
personuppgifter i Nordea
Nordea använder uppgifter om kunden 
endast för de ändamål som vi har berättat 
för kunden och som hen har gett sitt 
samtycke till. Nordea samlar inte in mer 
personuppgifter än det är nödvändigt för 
att tillhandahålla tjänster eller uppfylla  i 
lagstadgade skyldigheter. 
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Nordea överlåter kundens personuppgifter 
till andra parter endast om kunden har 
gett samtycke till det eller lagstiftningen 
kräver det.

Nordea utnyttjar kundens personuppgifter 
då hen använder våra tjänster. Information 
behövs om kundens nuvarande 
livssituation för att vi ska kunna 
rekommendera de bästa lösningarna för 
kunden och erbjuda hen individuella råd 
och tjänster.

Nordea samlar in och använder 
personuppgifter för att bland annat
• tillhandahålla och öppna nya produkter 
 och tjänster
• verkställa avtal i anslutning till produkter 
 och tjänster
• uppfylla lagstadgade skyldigheter i 
 anslutning till exempelvis bokföring och 
 förhindrande av ekobrott.

Personuppgiftsbiträdets roll
Nordea Finance (personuppgiftsansvarig) 
fastställer syftet med samt villkoren och 
tillvägagångssätten för behandlingen av 
personuppgifterna.

Ert företag fungerar som personuppgifts-
biträde eftersom ni behandlar kundens 
personuppgifter för vår räkning då ni 
till exempel fyller i kreditansökan. Som 
personuppgiftsbiträde ansvarar ert företag 
gentemot personuppgiftsansvarig (Nordea 
Finance) för att uppfylla vissa skyldighe-
ter.  Dessa personuppgifter som samlats in 
eller mottagits får inte användas för andra 
ändamål eller ert företags egna ändamål.

samband med beslutet om snabbkredit. 
Ingen handpenning krävs av kunden i 
samband med köpet och äganderätten till 
den köpta produkten övergår till kunden 
vid tidpunkten för köpet.

Viktigt att veta innan du börjar fylla i 
kreditansökan 
Kolla igenom blanketten Standardiserad 
europeisk konsumentkreditinformation 
och villkoren för kreditkontot för 
Flexfinansiering med kunden innan du 
fyller i kreditansökan om Flexfinansiering. 

Efter det kan du fylla i ansökan om 
Flexfinansiering och göra snabbkrediten. 
När du fått ett positivt kreditbeslut kan du 
göra den slutliga affären.



Kundkontroll ligger i allas intressen. Den 
förhindrar missbruk – inte bara i fråga om 
finansieringen. Skyldigheten att gå igenom 
uppgifterna gäller både Nordeas nya och 
befintliga kunder. Regelbunden kontroll av 
uppgifterna är en rutinmässig åtgärd (jfr 
säkerhetskontrollen på flygplatsen). 

Nordea Finance har en lagstadgad 
skyldighet att identifiera sina kunder. 
När säljföretaget erbjuder sina kunder 
Nordea Finance tjänster är säljföretaget 
Nordea Finance samarbetspartner 
enligt samarbetsavtalet. Noggrann 
kundidentifiering och kontroll av kundens 
identitet med hjälp av de handlingar som 
anges i anvisningarna är obligatoriskt 
för att kunna inleda ett kundförhållande. 
Bristfällig identifiering är ett hinder för 
finansieringen och kan således också bli ett 
hinder för köpet. 

Kolla vilka identitetshandlingar 
som Nordea Finance godkänner 
och förklaringen till PEP här (mer 
information finns också i Portalen). Enligt 
bestämmelserna ska kundidentifieringen 
och kontrollen av kundens identitet 
dokumenteras så att man i efterhand kan 
visa hur respektive kund har identifierats, 
vem som har identifierat och utifrån vilken 
handling eller vilka uppgifter kunden har 
identifierats.

Alla drar nytta av kundkontroll
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Redogör för kunden om innehållet i, 
kostnaderna för och riskerna med finan-
sieringstjänsten, kundens lagstadgade 
rättigheter samt vem som tillhandahåller 
tjänsten när du erbjuder finansiering.

Informationsskyldigheten förpliktar dig att i 
god tid innan kreditavtalet ingås på ett var-
aktigt sätt ge kunden information om Flexfi-
nansiering med blanketten Standardiserad 
europeisk konsumentkreditinformation. 

Ge kunden blanketten Standardiserad 
europeisk konsumentkreditinformation 
så att hen kan läsa den och berätta när 
krediten öppnas att
•  Flexfinansiering är en fortlöpande kredit 
 utan kort.
•  Krediten beviljas av Nordea Finans 
 Finland Ab på normala villkor för 
 beviljande av kredit.
•  Kunden kan göra tilläggsköp med 
 Flexfinansieringen i alla affärer 
 som accepterar Flexfinansiering som 
 betalmedel.
• Kontoavgiften är 3–12,50 euro/mån. 
 om kunden har skuldsaldo.
•  Den nominella räntan är 3 mån. euribor 
 + 4,7–12 % (variationsintervall).
•  Den effektiva räntan på en kredit 
 på 5 000 euro är 13,8 % (07/2019). 
 Vid beräkningen beaktats 3 mån. euribor 
 + 8 % och en månatliga kontoavgift på 
 12,50 euro. 

Informationsskyldighet enligt 
dataskyddsförordningen
I enlighet med dataskyddsförordningen 
ska du innan kreditansökan kompletteras 
berätta för kunden för vilka ändamål 
personuppgifterna används. Berätta för 
kunden följande: 
• kreditansökan levereras till Nordea 
 Finance varvid personuppgifter sparas i 
 Nordea Finance register;

Alla kunder ska identifieras och därför innebär det inte att man miss-
tänker en enskild kund för penningtvätt om man ställer frågor till hen.

Försäljarens informationsskyldighet

• kortavtalet levereras till Banken varvid 
 personuppgifter sparas i Bankens 
 register;
• Nordea Finance och Banken är för sin 
 del personuppgiftsansvariga för dessa 
 uppgifter;
• Nordea Finance och Banken behandlar 
 personuppgifter i enlighet med Nordeas 
 dataskyddsbeskrivning; och
• Nordeas dataskyddsbeskrivning finns på  
 Nordeas webbplats.

Säljföretaget ska erbjuda kunden 
dataskyddsbeskrivningen för läsning 
och vid behov skriva ut den. Skriv ut 
dataskyddsbeskrivningen för kunden 
i Portalen. Berätta för kunden ifall 
automatiserat beslutsfattande används i 
processen för beviljande av kredit. 

Kundens rätt till personuppgifter
Kunden har rätt att få åtkomst till och ta 
del av de personuppgifter som Nordea 
har om hen. Om kunden vill veta vilka 
personuppgifter om hen som har sparats i 
Nordeas kundregister berätta vad hen ska 
göra för att få uppgifterna.

Om kunden vill se sina egna uppgifter 
hänvisa hen till webbplatsen nordea.fi. På 
webbplatsen finns en blankett som kunder 
ska fylla i och skicka till Nordea. Nordea tar 
emot begäran också per krypterad e-post 
(i nätbanken), i Nordea Kundtjänst, på 
kontoren och i andra affärsenheter.
Den största delen av uppgifterna syns 
redan i de nät- och mobiltjänster som 
Nordea tillhandahåller. Vänligen beakta 
att Nordea inte nödvändigtvis kan ge 
alla uppgifter om rätten att ge åtkomst 
till uppgifter begränsas av lagstiftning, 
skydd av annan persons integritet eller 
av Nordeakoncernens affärskoncept och 
affärsrutiner.

http://www.nordearahoitus.fi/Images/162-275342/tunnistaminen.pdf
https://www.nordea.fi/sv/privat/stod/nordeas-dataskyddsbeskrivning.html


Användningen av Extranet förutsätter att säljföretaget 
och Nordea Finance ingår avtal om nättjänster. När avtalet 
ingåtts kan du logga in på Extranet med egna Nordea 
ID -applikationen eller kodkalkylatorn.

Snabbkredit via Extranet-tjänsten
Logga in på Extranet och välj tjänst i menyn.

I menyn listas funktionerna i tjänsten:
Luottohakemus (Kreditansökan) 
Keskeneräiset hakemukset (Oavslutade ansökningar) 
Kaikki hakemukset (Alla ansökningar)
Syötä oston tiedot (Ange uppgifterna om inköpet)
Ostojen selailu (Bläddra bland inköpen)
Hakemuslomake ja ehdot (Ansökningsblankett och villkor)

Fyll i kreditansökan
Klicka på Luottohakemus i huvudmenyn och välj, beroende 
på fallet, antingen ny ansökan eller höjning av kreditlimit. 

Fyll i uppgifterna om kunden i följande ordning på 
ansökningsblanketten
• Asiakkaan henkilötunnus väliviivalla (Kundens 
 personbeteckning med bindestreck)

Extranet-tjänsten
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• Kansalaisuus (Nationalitet)
• Syntymämaa ja -kaupunki (Land och stad där kunden är född)
• Verotusmaa (Skatterättslig hemvist)
• Kryssa för om kundens adress är PL (PB) eller 
 Poste Restante 
• Siviilisääty (Civilstånd) 
• Puhelin kotiin/matkapuhelin (Telefon hem/mobiltele-
 fonnummer, skriv telefonnumren i formatet landsnum 
 mer, riktnummer och telefonnummer, 
 t.ex. +358 9 987 654, +358 50 789 1023)
• Muuttoajankohta nykyiseen asuntoon (Datum då kunden 
 flyttat in i nuvarande bostad. Om kunden inte kommer 
 ihåg vilken månad hen flyttat in, välj juni. Ange året med 
 fyra siffror.) 
• Asumismuoto (Boendeform) 
• Asiakkaan sähköpostiosoite (Kundens e-postadress). 
 Kryssa för punkterna matkapuhelimeeni ja/tai 
 sähköpostiosoitteeseeni (till min mobiltelefon och/
 eller till min e-postadress) om kunden ger sitt samtycke 
 till att ta emot meddelanden av Nordea Finance eller  
 våra samarbetsparter.
• Ammatti (Yrke) 
• Ammattiryhmä (Yrkesgrupp som beskriver den 
 nuvarande befattningen/arbetsuppgiften, se bilaga 1 här)
• Kuukausitulot (Månadsinkomster, brutto)
• Työnantajan toimiala (Arbetsgivarens bransch som 
 beskriver vad sökandens arbetsgivare eller företag 
 arbetar med, se bilaga 2 här)

Extranet är Nordea Finance tjänst där säljföretaget kan göra en kreditansökan för 
sin kund på nätet. Nordea Finance handlägger kreditbeslutet genast.

• Hakijan 1 tunnistus (Identifiering av sökande 1, beskrivs 
 i punkten Alla drar nytta av kundkontroll ovan i denna 
 anvisning)
• Tunnistamisasiakirja (Identitetshandling)
• Tunnistamisasiakirjan myöntäjä (Utfärdare av 
 identitetshandlingen) 
• Tunnistamisasiakirjan myöntämispäivä tai 
 voimassaolopäivä (Datum då identitetshandlingen 
 utfärdats eller sista giltighetsdag) 
• Tunnistamisasiakirjan numero 
 (Identitetshandlingens nummer)
• Red ut om det är fråga om en person i politiskt utsatt 
 ställning (PEP) samtidigt då du identifierar kunden 
 (beskrivs närmare i punkten Alla drar nytta av 
 kundkontroll ovan i denna anvisning)

Sök fram kundens namn- och adressuppgifter till ansökan 
genom att klicka på Hae VRK:sta (Hämta från BRC).
Du får ett svar med kundens nuvarande efternamn, för-
namn, språk (finska eller svenska), utdelningsadress, 
postnummer och postkontor. 

Kolla med kunden att uppgifterna är rätt. Du kan ändra 
uppgifterna vid behov. 

• Työnantaja (Arbetsgivare, eller om det är fråga om 
 kundens eget företag, företagets namn och år då det 
 grundades)
• Työnantajan puhelin (Telefon till arbetsgivaren, 
 t.ex. till växeln)
• Työsuhteen muoto (Typ av anställningsförhållande) 
• Työsuhteen keskeytymisen syy (Orsak till avbrott i 
 anställningsförhållandet, antecknas om sökanden vid 
 ansökningstidpunkten inte arbetar men har en 
 arbetsplats dit hen kan återvända, t.ex. fastanställda 
 personer på föräldraledighet.)
• Työsuhde alkoi (Datum då anställningsförhållandet 
 inleddes. Om kunden inte kommer ihåg vilken månad 
 hen började, välj juni. Ange året med fyra siffror.)
• Määräaikaisen työsuhteen päättymisajankohta (Datum 
 då visstidsanställningen upphörde. Välj månad och ange 
 året med fyra siffror.)
• Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai yhtiömies 
 (Styrelsemedlem, verkställande direktör eller bolagsman, 
 även utöver ovan nämnda anställningsförhållande)
• Edellinen työnantaja (Föregående arbetsgivare, om 
 nuvarande anställning varat i mindre än 2 år)
• Edellisen työsuhteen kesto (Föregående anställnings-
 förhållandes längd. Start- och slutdatum för föregående  
 anställningsförhållande)
• Varusmies-/siviilipalvelu (Värnplikt/civiltjänst, 
 obligatorisk uppgift för män under 30 år)
• Pankkiyhteys (Bankförbindelse) 

Extranetissä ensimmäisen sivun alaosa (	myyjäohjeen sivu 15	)

http://www.nordearahoitus.fi/Images/162-275305/ammattiryhmat_se.pdf
http://www.nordearahoitus.fi/Images/162-275352/tyonantajan_toimiala_se.pdf


• Nykyiset lainanhoitokulut/kk (Nuvarande lånekostnader/
 mån. Egna lånekostnader och egen andel av 
 lånekostnader för gemensamma lån).
• Nykyiset luotto- ja pankkikortit 
 (Nuvarande kredit- och bankkort)

Om kunden ansöker om kredit med solidariskt ansvar ska 
du fylla i alla ovan begärda uppgifter också för den solida-
riskt ansvariga personen. Kom ihåg fullmakter om två per-
soner ansvarar för krediten.  Om krediten har en sökande 
med solidariskt ansvar kommer du tillbaka till uppgifterna 
om sökande 1 genom att klicka på Edellinen (Föregående). 
Klicka på Seuraava (Nästa) efter att du fyllt i alla uppgifter. 

• Luottoraja (Kreditlimit). Välj den kreditlimit kunden 
 önskar om kunden vill ha en annan kreditlimit än den 
 som färdigt finns i avtalet, fyll i summan i fältet för det 
 med hundra euros noggrannhet.
• Eräpäivä (Förfallodag)
• Lyhennysvapaat kuukaudet (Amorteringsfria månader) 
• Myyjäliikkeen nimi ja puhelinnumero (Säljföretagets 
 namn och telefonnummer. Anteckna här det nummer 
 man kan nå dig på)
• Myyjähenkilön nimi (Försäljarens, dvs. ditt namn 
 kommer automatiskt på blanketten. Vid behov kan du 
 ändra det.)

När du har fyllt i försäljarens uppgifter, välj 
• Syötä oston tiedot (Ange uppgifter om inköpet)
• Oston erittely (Inköpsspecifikation) 
• Osto yhteensä (Inköpet totalt)
• Ostopäivä (Inköpsdatum)
• Toimitettu/valmistunut (Levererad/färdig). Fyll i först 
 efter att produkten levererats eller t.ex. renoveringen 
 blivit färdig.
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• Arvioitu toimituspäivä/valmistumispäivä (Uppskattad 
 leveransdag/produktionsdag)
• Viitenumero (Referensnummer): Om du fyller i ett 
 referensnummer i punkten Oston tiedot (Uppgifter om 
 inköpet), redovisas inköpet med detta nummer. Då behö- 
 ver du inte fylla i den separata samlingsblanketten i   
 samband med redovisningen. Du kan också lämna 
 punkten tom och anteckna önskad referens på 
 samlingsblanketten i samband med redovisningen 
 såsom tidigare.
• Kampanjavalikko (Kampanjmeny)
• Eräpäivänsiirto (Framflyttning av förfallodag). Välj 
 önskad längd på framflyttningen av förfallodagen i 
 kampanjmenyn. 
• Tasaerä (Jämna rater). I kampanjmenyn finns alla 
 säljföretagsspecifika kampanjer som avtalats på förhand. 
 Välj önskad kampanj om jämna rater i kampanjmenyn.

Klicka på Seuraava (Nästa) efter att du fyllt i alla uppgifter. 
Om du klickar på Tyhjennä (Töm) försvinner alla uppgifter 
och du måste börja om på nytt. Med knappen Edellinen 
(Föregående) återvänder du till föregående sida. 

Be kunden läsa Sitoumus- ja valtuutusteksti (Förbindelse 
och fullmakt). Klicka på Lähetä (Sänd) nertill på sidan efter 
att du fyllt i alla uppgifter. Ansökan förmedlas till Nordea 
Finance för handläggning. Om du klickar på Peruuta 
(Avbryt) försvinner alla uppgifter och du måste börja om 
på nytt.

Positiva beslut får du utan dröjsmål om inga ytterligare 
kontroller behöver göras. Meddelandet ”Kiitos 
hakemuksestanne. Hakemus on hyväksytty Nordea Rahoitus 
Suomi Oy:ssä” (Tack för ansökan. Nordea Finans Finland Ab 
har godkänt ansökan.) visas. Sedan kan du skriva ut ansökan.

Obs! 
Du kan skriva ut ansökan på finska eller svenska. Skriv ut 
avtalet (inklusive blanketten Standardiserad europeisk 
konsumentkreditinformation och kreditkontovillkoren) i tre 
exemplar och be kunden underteckna alla exemplar. 

Sänd ett avtalsexemplar till Nordea Finance. Ge kunden 
hens avtalsexemplar, blanketten Standardiserad europeisk 
konsumentkreditinformation och villkoren för kreditkontot. 
Säljföretaget behåller sitt avtalsexemplar. 

Om kreditbeslutet förutsätter ytterligare kontroller får du 
meddelandet: ”Kiitos hakemuksestanne. Hakemus on 
parhaillaan käsittelyssä Nordea Rahoitus Suomi Oy:ssä.” 
(Tack för din ansökan. Ansökan behandlas som bäst hos 
Nordea Finans Finland Ab.) Beslutet uppdateras i Extranet 
under Keskeneräiset hakemukset (Oavslutade ansökningar).

När ansökans status är Valmis (Färdig) ska du hämta 
beslutet separat genom att klicka på kundens namn. Därefter 
kan du skriva ut ansökan. 

Kreditbeslutet syns i punkten Pikapäätös-/
Varmennusnumero (Snabbesluts-/Auktoriseringsnummer).

Gör så här:
1) Positivt beslut
Skriv ut avtalet (inklusive blanketten Standardiserad 
europeisk konsumentkreditinformation och 
kreditkontovillkoren) i tre exemplar. Be kunden underteckna 
alla exemplar.

Sänd ett exemplar till Nordea Finance. Ge kunden hens 
avtalsexemplar, blanketten Standardiserad europeisk 
konsumentkreditinformation och villkoren för kreditkontot. 
Ett exemplar hör till säljföretaget. 

Säljföretaget har rätt att förvara avtalsexemplaret endast så 
länge som det är nödvändigt i anslutning till processen för 
kreditansökan.  

Om kunden beviljas en lägre kreditlimit än hen ansökt om 
syns de ändrade uppgifterna på avtalet.

Delgivning av kreditbeslutet

Du får det godkända kreditbeslutet genast.

2) Negativt beslut
Om ansökan avslås, förstör alla exemplar av ansökan 
omedelbart. Då personuppgiftsbiträdet raderar och förstör 
uppgifter ska det se till att inte äventyra banksekretessen 
eller dataskyddet.

Om ansökan stannar med statusen Käsittelyssä 
(Behandlas) utanför öppettiderna:
• Skriv ut ansökan och be kunden underteckna den.
• Obs! Du får inte underteckna ansökan, eftersom något 
 kreditbeslut ännu inte har fattats.
• Berätta för kunden att Nordea Finance kontaktar 
 säljföretaget så snart som möjligt.
• Nordea Finance behandlar ansökningar med statusen 
 Käsittelyssä (Behandlas) följande bankdag.
• Informationen om kreditbeslutet kommer till Extranet.
• Kontakta kunden då du fått kreditbeslutet.

Kaikki hakemukset (Alla ansökningar)
Här finns ansökningar som gjorts via Extranet under två (2) 
veckor. Du kan ordna ansökningarna enligt ansökningsdag, 
kundens namn eller status för ansökan genom att klicka på 
rubrikraden.

Meddelande
Kreditbeslut avdelningen kan skicka säljföretaget ett 
meddelande om en oavslutad ansökan. Meddelandet syns 
i Keskeneräiset hakemukset (Oavslutade ansökningar) intill 
statusuppgiften Tila. Du kan inte svara på detta meddelande 
via Extranet utan ska ringa Kreditbeslut avdelningen.

Utloggning
Logga ut ur Extranet genast efter att du behandlat ett ärende 
klart genom att klicka på Lopetus (Avsluta) uppe till höger. 
För att komma tillbaka till Extranet ska du logga in på nytt.

Av säkerhetsskäl stängs Extranet efter ca 15 minuter om 
systemet inte används.

Kreditbeslutets giltighetstid
Kreditbeslutet är i kraft i sex månader. Om tiden mellan 
dagen då krediten beviljats och leveransdagen blir längre 
än sex månader, måste du före leveransen kontrollera 
med Kreditbeslut avdelningen att kreditbeslutet är i kraft. 
Underteckna alla avtalsexemplar för Nordea Finance räkning. 



Obs! 
Ansökan om Flexfinansiering får inte 
undertecknas för Nordea Finance del om 
kunden inte har identifierats, inte heller om 
kreditbeslut inte har fåtts eller om ansökan 
har avslagits. Om ansökan avslås, förstör 
alla exemplar av ansökan omsorgsfullt och 
beakta datasäkerheten. 

Kontrollera alltid att din kund har 
undertecknat avtalet. Ge kunden 
den nedersta delen av avtalet om 
Flexfinansiering, blanketten Standardiserad 
europeisk konsumentkreditinformation 
och villkoren för kreditkontot. Skicka det 
översta exemplaret till Nordea Finance utan 
dröjsmål. Läs mer i punkten Redovisningar.

Tilläggsköp via Extranet
När du gör tilläggsköp för befintliga 
kunder gör så här: Välj Joustorahoitus 
(Flexfinansiering) på förstasidan och välj 
punkten Syötä oston tiedot (Ange uppgifter 
om inköpet).

Fyll i följande obligatoriska allmänna 
uppgifter på blanketten:
•  Maksunsaaja (Betalningsmottagare)
•  Myyjätunnus (Affärens säljarbeteckning)
•  Myyjän sukunimi (Försäljarens efternamn)
•  Myyjän etunimi (Försäljarens förnamn)
•  Maksajan sukunimi (Betalarens 
 efternamn)
•  Maksajan etunimet (Betalarens förnamn)
•  Korttinumero (Kortnummer)
•  Voimassaoloaika (Giltighetstid)
•  Varmennusnumero 
 (Auktoriseringsnummer, ges från 
 Kreditbeslut avdelningen under samtalet)

Uppgifter om inköpet:
• Oston erittely (Inköpsspecifikation)
• Osto yhteensä (Inköpet totalt)
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• Ostopäivä (Inköpsdatum)
•  Toimitettu tai arvioitu toimituspäivä/
 valmistumispäivä (Levererad eller 
 uppskattad leveransdag/produktionsdag) 

Identifiering av betalaren:
•  Tunnistamisasiakirja (Identitetshandling)
•  Tunnistamisasiakirjan myöntäjä (Utfärdare 
 av identitetshandlingen)
•  Myöntämispäivä/viimeinen 
 voimassaolopäivä (Datum då 
 identitetshandlingen utfärdats/sista 
 giltighetsdag)
•  Numero (Nummer)

Fyll i på inköpsverifikatet:
• Referensnummer
• Eventuella kampanjuppgifter

Ring alltid Nordea Finance Kreditbeslut 
avdelning för att auktorisera inköpet, 
oberoende av summan. Kreditbeslut 
avdelningen ger dig auktoriseringsnumret. 
Anteckna det auktoriseringsnummer du får 
på inköpsverifikatet i det reserverade fältet.

Skriv ut den ifyllda blanketten i två exemplar 
och be kunden underteckna dem.
Inköpet överförs elektroniskt till Nordea 
Finance och du behöver inte skicka några 
separata inköpsverifikat om köpet.

Kreditansökan på tryckt 
pappersblankett” Det är också möjligt att göra tilläggsköp med 

Flexfinansiering

Gå igenom blanketten Standardiserad 
europeisk konsumentkreditinformation 
och avtalsvillkoren för kreditkontot för 
Flexfinansiering som bifogats till ansökan 
med kunden. Se modellen för en korrekt 
ifylld pappersansökan här.
 
Fyll i följande uppgifter på 
ansökningsblanketten: 
• Hakijan tiedot (Uppgifter om sökanden) 
• Luottoraja (Kreditlimit efter kundens 
 önskemål och kontoavgift enligt 
 limiten 3–12,50 €) 
• Eräpäivä (Förfallodag)
• Lyhennysvapaat kuukaudet. 
 (Amorteringsfria månader)

Fyll i inköpsverifikatet omsorgsfullt:
• Oston erittely (Specifikation av inköpet) 
• Ostopäivä (Inköpsdatum)
• Luototettavat ostot yhteensä 
 (Inköp på kredit totalt)
• Kryssa vid behov för Osto tehty 
 maksupäätteellä (Inköp via betalterminal)
• Eräpäivänsiirto (Framflyttning av 
 förfallodag). Kryssa för den räntefria tid du 
 erbjuder kunden i punkten Framflyttning 
 av förfallodag. Om tiden är t.ex. 
 två månader, kryssar du för nummer 
 2. Om det är fråga om en ränte- och 
 avgiftsfri framflyttning ska du också 
 skriva ordet Avgiftsfri på ansökan, t.ex. i 
 tilläggsuppgifterna.
• Tasaerä (Jämna rater). I punkten 
 Tasaeräosto (Inköp med jämna rater) skriv 
 in betaltiden/antalet kreditrater, 
 kontoavgift, eventuell på förhand avtalad 
 kampanjavgift samt den effektiva räntan 
 för ett inköp med jämna rater.

Den effektiva räntan finns i tabellen över 
kostnader under kampanjer med jämna rater 
i Portalen på fliken Työvälineitä (Verktyg) 
eller på adressen http://joustorahoitus.
hintalappu.fi. 

Du kan skriva ut tabellen med intervall på 
t.ex. 200 eller 1 000 euro. Om den summa
din kund behöver finansiering för är t.ex. 
3 100 euro ska du välja den effektiva räntan 
för 3 000 euro. Du ska alltså alltid välja den 
summa i kostnadstabellen som är lägre än 
den summa som ska finansieras. Du kan 
även ringa Kreditbeslut avdelningen för att 
få räntan. 

Kontrollera alltid gällande kampanjer 
i årsavtalet eller med Nordea Finance 
kontaktperson innan du fyller i ansökan.

• Arvioitu toimitusaika/valmistumisaika 
 (Uppskattad leverans-/produktionstid)
• Toimitettu/valmistunut (Levererad/färdig. 
 Fyll i efter att produkten levererats eller 
 t.ex. renoveringen blivit färdig och förmedla 
 ansökan först därefter till Nordea Finance.) 

I punkten Uppgifter om affären fyller du i
• Liikkeen nimi (Affärens namn)
• Myyjätunnus (Affärens säljarbeteckning)
• Etunimesi ja sukunimesi 
 (Ditt för- och efternamn, texta)
• Liikkeen puhelinnumero 
 (Affärens telefonnummer)

Kontrollera att:
• Ansökan är omsorgsfullt ifylld
• Sökanden har undertecknat ansökan 

http://www.nordearahoitus.fi/Images/162-318600/Joustorahoitus-hakemusmalli-0619-se.pdf


Identifiera
• Sökanden

Ring Kreditbeslut avdelningen när 
ansökan är ifylld.

När du ringer Kreditbeslut 
avdelningen gör så här:
• Ge din affärs säljarbeteckning och kundens 
 uppgifter på ansökningsblanketten.
• I allmänhet får du kreditbeslutet genast 
 under samtalet. Om kreditbeslutet 
 kräver ytterligare kontroller kontaktar 
 Kreditbeslut avdelningen dig senare.
• När krediten beviljas får du per telefon 
 i samband med snabbkreditbeslutet 
 snabbeslutsnumret, auktoriseringsnumret 
 och andra uppgifter om finansieringen 
 som du ska fylla i på ansökan såsom 
 minimimånadsraten, antalet 
 betalningsrater, det uppskattade totala 
 beloppet av krediten som ska betalas, den 
 nominella räntan och den effektiva räntan 
 på krediten. 
• Skriv in dessa uppgifter på ansökan.

Snabbkreditbeslutet är i kraft i sex (6) 
månader. Om tiden mellan dagen för 
beviljande av kredit och leveransdagen blir 
längre än sex (6) månader, måste du före 
leveransen kontrollera med Kreditbeslut 
avdelningen att kreditbeslutet är i kraft.

• Fyll i affärens uppgifter och underteckna 
 alla avtalsexemplar på Nordea Finance 
 vägnar. 
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Obs! 
Ansökan om Flexfinansiering får inte 
undertecknas för Nordea Finance del om 
kunden inte har identifierats, inte heller om 
kreditbeslut inte har fåtts eller om ansökan 
har avslagits. Om ansökan avslås, förstör 
alla exemplar av ansökan omsorgsfullt och 
beakta datasäkerheten. 

Kontrollera ännu att kunden har 
undertecknat ansökan. 

Ge kundens exemplar (inkl. blanketten 
Standardiserad europeisk konsumentkredit-
information och villkoren för kreditkontot) 
till kunden och skicka de två översta 
exemplaren till Nordea Finance utan 
dröjsmål. Läs mer om redovisningarna i 
punkten Redovisningar.

” Identifiera kunden/kunderna och kontrollera 
att ansökan har undertecknats

Tilläggsköp med Flexfinansiering
Kunden kan göra tilläggsköp med Flexfinansiering inom 
ramen för sitt disponibla belopp i alla affärer som accepterar 
Flexfinansiering som betalmedel. För tilläggsköp debiteras 
ingen uppläggningsavgift.

Auktorisering av tilläggsköp
Alla inköp ska auktoriseras per telefon hos Kreditbeslut 
avdelningen.

Kampanjer om framflyttning av förfallodag och jämna rater
Du kan inte flytta fram förfallodagen eller göra ett inköp med 
jämna rater i betalterminalen. Gör i stället inköpet i Extranet. 
Välj Flexfinansiering på förstasidan och sedan ange uppgifter 
om inköpet. 

Märk att om din kund vill göra ett tilläggsköp måste kunden 
ha en gällande Flexfinansiering och dessutom ska kunden 
alltid identifieras i samband med inköpet. Inköpet måste 
också alltid auktoriseras hos Kreditbeslut avdelningen, 
oberoende av summan. Kreditbeslut avdelningen ger dig 
ett auktoriseringsnummer som du ska fylla i i fältet för det. 

Tilläggsköp, kampanjer och 
höjning av kreditlimit

Skriv ut inköpsverifikatet i två exemplar innan du sparar det, 
eftersom det inte är möjligt att skriva ut verifikatet efter att 
du sparat det. Be kunden underteckna båda exemplaren 
(kundens och försäljarens exemplar). Försäljarens exemplar 
går till försäljarens bokföring. Nordea Finance får uppgifterna 
elektroniskt.

Höjning av kreditlimit
Kundens kreditlimit kan höjas i samband med ett inköp 
antingen via Extranet eller genom att ringa Kreditbeslut 
avdelningen. När du höjer krediten via Extranet, kryssa för 
rutan Luottorajan korotus (Höjning av kreditlimit) och fyll i 
ansökan normalt. 
 
När du fyller i ansökan på papper kryssar du för 
Höjningsansökan och fyller i ansökan normalt.

Obs! 
Den nya kreditlimiten som ansöks är (gammal kreditlimit + 
önskad höjning). Om den gamla kreditlimiten är t.ex. 2 000 
euro + den önskade höjningen 500 euro = 2 500 euro som är 
den nya kreditlimit som ansöks.

Efter att höjningen godkänts ger Kreditbeslut avdelningen ett 
snabbkreditnummer som samtidigt är auktoriseringsnummer. 
Giltighetstiden är alltid innevarande månad (Kreditbeslut 
avdelningen sparar numret på täckningsreserveringen i 
beslutet i Extranet för ansökningar om höjning via Extranet). 
Anteckna snabbkreditnumret i punkten Pikapäätösnumero/
varmennusnumero (Snabbesluts-/auktoriseringsnummer). 
Du behöver inte längre separat ringa Auktoriseringstjänsten.

Identifiera kunden/kunderna och kontrollera att ansökan 
har undertecknats.

Om Flexfinansiering har beviljats två personer med 
solidariskt ansvar ska båda kunderna identifieras och 
ansökan om höjning av kreditlimiten ska undertecknas av 
båda sökandena om kredit med solidariskt ansvar. 



Egen försäljning
• Anteckna på ansökningsblanketten 
 säljföretagets säljarbeteckning i punkten 
 Myyjätunnus (Affärens säljarbeteckning).
• Skicka de ifyllda och godkända avtalen 
 om Flexfinansiering till Nordea Finance 
 efter att produkten har levererats. 
 Nordea Finance redovisar pengarna på 
 det konto säljföretaget angett.

Provisionsförsäljare
Affärer som säljer t.ex. köksmöbelfabrikers 
produkter enligt provisionsprincip.
• I punkten Myyjätunnus (Affärens 
 säljarbeteckning) på 
 ansökningsblanketten antecknas 
 fabrikens säljarbeteckning. 
• Skicka de ifyllda och godkända avtalen 
 om Flexfinansiering till fabriken. 
 Fabriken sänder dem vidare till Nordea 
 Finance efter att produkten har levererats. 
 Instruera fabriken också att anteckna 
 leveransdagen så att ränteberäkningen 
 börjar på rätt dag.
• Nordea Finance redovisar pengarna till 
 fabriken som sedan redovisar 
 provisionen till affären.

Både egen och fabrikens försäljning
Om säljföretaget säljer både egna 
produkter och en fabriks varor, måste 
säljföretaget och fabriken komma överens 
på vilket konto Nordea Finance ska 
redovisa pengarna. 
• De ifyllda och godkända avtalen om 
 Flexfinansiering skickas till Nordea 
 Finance efter att produkten har levererats.
• Nordea Finance redovisar pengarna 
 till det konto som motsvarar den 
 säljarbeteckning som finns på kundens 
 avtal om Flexfinansiering eller det 
 separata inköpsverifikatet.   
 Redovisningen kan enbart betalas 
 på ett konto.

Obs! 
Efter att produkten har levererats 
och före affären/fabriken sänder 
Flexfinansieringsavtalen till Nordea 
Finance för redovisning, ska man skriva 
det exakta leverans-/produktionsdatumet i 
punkten ”Levererad/färdig” på avtalet. 

Redovisningar
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Uppgiften är viktig eftersom ränte-
beräkningen börjar på leveransdagen.

Tilläggsköp utan höjning av kreditlimit 
redovisas på inköpsverifikatet och höjning 
av kreditlimit i samband med köp på 
avtalsblanketten.

Gör så här när ett inköp har gjorts på ett 
avtal i pappersform i samband med att 
krediten öppnats eller höjts eller när ett 
tilläggsköp gjorts med pappersverifikat 
för Flexfinansiering:
Skicka de ifyllda och godkända avtalen 
om Flexfinansiering eller inköpsverifikaten 
direkt till Nordea Finance utan dröjsmål 
och senast 14 dagar från inköpet eller efter 
att en beställd produkt levererats eller 
t.ex. en renovering blivit färdig. Nordea 
Finance redovisar pengarna på det konto 
säljföretaget angett.

Till de avtalsblanketter/inköpsverifikat 
i pappersform som sänds till Nordea 
Finance bifogar du en samlingsblankett 
för inköpsredovisningar kompletterad 
med: 
• Säljföretagets namn
• Säljföretagets kontonummer
•  Affärens säljarbeteckning
• Inköpens totala summa
•  Avdra eventuella avgifter som avtalats 
 på förhand från den summa som ska 
 redovisas, såsom kampanjavgifter.

På samlingsblanketten ska du kryssa för 
det referensalternativ som du vill få på 
kontoutdraget. 

Obs! 
Du kan bara välja ett alternativ:

a) Försäljarens tilläggsuppgift: högst 
10 bokstäver eller siffror i fri form (t.ex. 
kundens namn, affärens nummer osv.)

b) Försäljarens eget referensnummer: 
det referensnummer som säljföretaget 
använder fylls automatiskt i fälten för 
det. Referensnumret är ett kalkylmässigt 
referensnummer som fås från försäljarens 
system.

c) Nordea Finance referensnummer: det 
färdigt tryckta referensnumret finns på 
försäljarens kontoutdrag.

Skicka samlingsblanketten för 
inköpsredovisningarna samt de två översta 
delarna av avtalet om Flexfinansiering till 
Nordea Finance. 

Du kan redovisa alla inköp som en bunt, 
också olika långa räntefria framflyttningar 
av förfallodagen och jämna rater.

Gör så här när ett inköp har gjorts via 
Extranet i samband med att krediten 
öppnats eller höjts eller när det är 
frågan om ett tilläggsköp:
Ett inköp som skrivits in i avtalet eller på 
inköpsverifikatet överförs automatiskt till 
Nordea Finance på inköpsdagen eller på 
vald dag, om en leverans-/produktionsdag 
valts för inköpet.

Om du har kryssat för punkten Ei oston 
tilitystä (Ingen redovisning av inköp) 
överförs inköpet inte automatiskt till 
Nordea Finance. Pengarna redovisas 
genast efter att ansökningsblanketten 
har kommit fram till Nordea Finance. 
Tilläggsköp redovisas bankdagen efter 
köpet eller bankdagen efter leverans-/
produktionsdagen. Det är viktigt att 
uppgifterna om och referensnumret för 
inköpet i Extranet är korrekta.

Uppgifterna kan redigeras i Extranet 
under samma dag eller, om en leverans-/
produktionsdag har valts, fram till den 
dagen.

Om du anger referensnumret i punkten 
Uppgifter om inköpet i Extranet-ansökan, 
redovisas inköpet med detta nummer 
och du behöver inte fylla i den separata 
samlingsblanketten i samband med 
redovisningen.

Obs! 
Redovisningen kan göras först efter 
att produkten levererats eller t.ex. 
renoveringen blivit färdig.

Återlämnande och återkallande av inköp 
Om en affär som har gjorts med 
Flexfinansiering hävs i sin helhet eller om 
en del av köpesumman krediteras, 
meddela det skriftligen fritt formulerat 
till Nordea Finance per e-post till 
kauppiastilitykset@nordea.com. 

Behandling av personuppgifter i 
säljföretaget
Säljföretaget samlar in och behandlar 
personuppgifter för Nordeas räkning. 
Säljföretaget har inte rätt att behandla 
personuppgifter som samlats in eller 
mottagits i detta syfte för andra ändamål 
eller sina egna ändamål.
Personuppgiftsbiträdet ska försäkra 
sig om att varje fysisk person som utför 
arbete under personuppgiftsbiträdets 
överinseende, och som har tillgång till 
personuppgifter, förbinder sig att iaktta 
tystnadsplikten.

Personuppgifterna behandlas endast så 
länge som det är nödvändigt i anslutning 
till processen för kreditansökan.
Säljföretaget förvarar sitt exemplar av 
kundens godkända Flexfinansieringsavtal 
fram till att Nordea Finance redovisar 
medlen.

Efter redovisningen ska säljföretaget 
omedelbart förstöra avtalet. Då 
personuppgiftsbiträdet raderar och förstör 
uppgifter ska det se till att inte äventyra 
banksekretessen eller dataskyddet.

” Redovisningen kan göras först efter att produkten 
levererats eller t.ex. renoveringen blivit färdig
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